De benaming “Zonnebroeck” heeft een historische betekenis en is de oude benaming voor
de streek Klinkaard, Blekte en Schoot. “Zonne” staat voor de zonnebloemen die er weelderig groeiden en die gebruikt werden voor het persen tot zonnebloemolie. Rond 1759 werd
hiertoe op het grondgebied een oliemolen gebouwd. “Broeck” staat voor een laag gelegen
moerassig gebied.
Sint-Martinuskerk van Oordegem
Deze kerk werd grotendeels gebouwd in Leedse steen. Er is van deze
kerk sprake in het cartularium van de abdij van Affligem van 1206. Het
betrof toen een Romaans kerkje. In de 14de eeuw werd er op dezelfde
plaats een gotische kerk gebouwd. De gebruikte steen kwam uit de
steengroeven van Lede en is nog zichtbaar aan voorgevel, middengedeelte en middenbeuk. Ook de acht zuilen in de kerk zijn opgetrokken
uit deze steen. Door de bevolkingsaangroei diende de kerk te worden
vergroot. In de 17de en 18de eeuw werden de zijbeuken in baksteen
aangebouwd. In 1981 startte men een grondige restauratie en werd de
hele kerk beschermd. De laatste restauratie had plaats in 1991-1992.
Heilige Bloedkapel
St.-Adrianuskapel
Gewijd aan de H. Adrianus en dateert uit de 18de
eeuw. In 1955 werd de kapel volledige herbouwd.
De Boskapel van O.-L.-Vrouw van de Vrede
De kapel werd er in 1949 geplaatst ter ere van O.L. Vrouw van Vrede.
Een 1ste kapel bestaat sinds V-dag in 1945. Toen bevestigden de “kajotsters”
van Oordegem een houten veldkapelletje aan een boom. In 1949 werd de
huidige kapel opgericht. Het bos is privaat.
Vallei van de Serskampse Beek
Dit natuurgebied wordt gekenmerkt door
uitgestrekte oude bossen, heiderelicten en
een mozaïek van kleine landschapselementen.
Natuurpunt Scheldeland beheert hier 3
reservaatjes, maar de vallei is in beheer bij
het Agentschap voor Natuur en Bos.

St. Antonius van
Paduakapel
Deze kapel werd
in 2005
volledig vernieuwd.

“Hof ter Schoot”
Deze oude hoeve werd al in 1458 vermeld als
eigendom van Robrecht de Saghere.
Witgeschilderde bakstenen gebouwen
onder een pannenzadeldak staan gegroepeerd
rondom een grote vierkante gekasseide
binnenplaats.
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